
 

   

Klasa została również objęta 

autorskim programem Pani Marleny   

Rochmińskiej „Mali Artyści – szkoła 

odkrywania talentów”. 

 

Maj 2016 

Na spotkanie z mistrzami kierownicy motocykli 

na stadionie ZKŻ w Zielonej Górze 

„Mały szkolny 

Teatr Filofany” 

na deskach 

dużego Teatru 

Lubuskiego z 

przedstawieniem  

„Bajka o 

królewiczu Babie 

i 

kalejdoskopach” 

w reżyserii, 

choreografii i 

według 

scenariusza  

p.K.Konsur. 

Oprawę 

muzyczną 

przygotowała 

p.W.Łuczak. 

Wizyta na stadionie ZKŻ od razu 

pokazała kto jest największym fanem tej 

dyscypliny sportowej. Julia Jakiel była 

bezkonkurencyjna w udzielaniu 

odpowiedzi na pytania dotyczące żużlu. 

 

Miejski Konkurs 

Plastyczny-„Zielona 

Góra jest wielka-bo 

stanowimy wspólnotę”. 

Prace K.Tomczak i 

A.Krupy zachwyciły 

jury. 

Eliminacje powiatowe w 

OTBwRD. 

A.Skrzypczak, M.Pluskota,  

M.Pierucki i J.Ratajski „prosto 

do celu na pełnym gazie chęci 

do zwycięstwa”  

XXIII Przegląd Dziecięcej  

Twórczości Teatralnej 

 

Konkurs przyrodniczy w Starym 

Kisielinie. Jak nie na nogach, to 

na pace wozu strażackiego! 

Miłośnicy lasu z p.M.Rosolską po 

zgłębieniu tajemnic lasu, 

poznawali smaki i zapachy grilla. 

Słowa prof. Tadeusza Cegielskiego „Konstytucja 3 Maja to 

dowód na to, że Polakom może coś się udać” 

przypominają nam, że była to już 225 rocznica jej 

uchwalenia. My uczciliśmy to symbolicznie oglądając 

prezentację multimedialną na jej temat. 

Filharmonia-„żeby słoń 

nikomu na ucho nie nadepnął” 
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Warsztaty plastyczne „Eko prezent dla 

Mojej Mamy” uczniów klas V. 

 

„Płonie ognisko i szumią knieje, 

drużynowy jest wśród nas”. Spotkanie 

uczniów klasy VB z druhną zastępu 

„Kniei” Sarą Szczegółą. 

Dzień Matki i Ojca w klasie IB 

„Mama, tata   -   najpiękniejsze słowa 

świata”.  

Występ artystyczny Noemi Merstein-Siwak 

z mamą. 

Ku przestrodze!  

Spotkanie 

uczniów klas  V 

z 

p.A.Goszczyńskim

dzielnicowym 

Krępy na temat 

bezpieczeństwa w 

ruchu drogowym 

i nie tylko. 

Z wizytą w fabryce kostki brukowej „Kaczmarek”. 

Zgłębianie tajemnic produkcji kostki brukowej oraz 

innych elementów  z piasku. 

Konkurs recytatorski z j.angielskiego „Poerty Corner”! 

W grupie uczestników klas I-III Gabriela Anders 

otrzymała tytuł laureata, zaś P.Sobieraj wyróżnienie 

w klasach IV-VI. Gratulujemy! 

 

XXIV Rejonowe Mistrzostwa 

Pierwszej Pomocy PCK-„burza 

mózgów” M.Pluskoty i J.Ratajskiego 

 

 

Szlakiem miejsc Pamięci Narodowej i 

historii miasta Zielona Góra. Z 

gościną u Bachusa na „samych 

kolanach.” 


